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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2014.gada 12.februārī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima,
Andris Girss (no plkst.13:10), Aleksandrs Dimpers,
Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs.
Nepiedalās 2 Aglonas novada domes deputāti: Juris Butēvics (slimības dēļ),
Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,
Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers,
Būvvaldes vadītājs V.Viļums,
Aglonas nov. centrālās bibliotēkas vad. Dz.Savitska,
UAC konsultante A.Bartuša,
Tūrisma informācijas konsultante L.Baškatova,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 12.02.2014. iesniegums (kancelejā reģ.
12.02.2014., Nr.311), kurā tiek informēts, ka šī gada 12.februārī E.Viļuma piedalīsies Aglonas
novada domes ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko
datu aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai
nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Balsošanā nepiedalās deputāts V.Krimans.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par projektu „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un
Saviņu ezeros”. (ziņo A.Bartuša)
2. Par iepirkuma veikšanu. (ziņo L.Baškatova)
3. Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas centrālajai bibliotēkai. (ziņo
I.Valaine)
4. Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas novada kultūras centram. (ziņo
I.Valaine)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par projektu „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros”.
(ziņo A.Bartuša)
Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 9.janvāra lēmumu,
izsludināja projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu uz zivju fonda pasākumu.
Zivju fonda pasākums ir zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2014.gada 28. februārim ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 170 746 EUR.
Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR. Pasākuma
projekta īstenošanā ir paredzēta zivju resursu pavairošana, projekts jānoslēdz līdz 2014.gada
31.oktobrim.
Projekta „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros” mērķis ir zivju resursu pavairošana un atražošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros. Projekta izmaksas skatīt 1. pielikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.d. 27.p. un MK noteikumu Nr. 215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 2.p. un 3.p.
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Dimpers); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas
pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projektu "Zivju resursu kvalitātes
uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros".
2. Paredzēt līdzfinansējumu 21% apmērā jeb 1214,87 EUR (PVN izmaksas) no projekta
kopējām izmaksām 7000 EUR.
3. Par projekta vadītāju iecelt Aglonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsts centra
konsultanti Anitu Annu Bartušu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāta V.Krimana viedoklis „pret” balsojumam: „Balsoju „pret”, jo nav Finanšu komitejas
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atzinuma.”
Uz sēdi ierodas deputāts A.Girss plkst.13:10.
2.§
Par iepirkuma veikšanu.
(ziņo L.Baškatova)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu dalības nodrošināšanai starptautiskajā tūrisma izstādē „Otdih bez
granic. Leto 2014” 2014.gada 4.-6.aprīlī Sanktpēterburgā (Krievijā) projekta Nr.LLB2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas centrālajai bibliotēkai.
(ziņo I.Valaine)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros.
Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559
"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".
Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus,
uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām
iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.
Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir
853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības
iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai
vienu projekta iesniegumu.
Projekta iesniegšanas termiņš no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot).
Līdzekļi tiks paredzēti no pārvaldes administratīvajiem izdevumiem, kods 2239.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 "Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikums".
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu (energoaudits, tehniskā apsekošana) Aglonas
centrālās bibliotēkas ēkai energoefektivitātes paaugstināšanai.

Debatēs piedalās: A.Girss, V.Krimans, V.Viļums, Dz.Savitska, V.Dimpers.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – nav; pret – 6 (O.Šatilovs, L.Solima,
F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans); atturas – 1 (H.Streiķe), neapstiprina sagatavoto
lēmumprojektu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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Deputāta V.Krimana viedoklis „pret” balsojumam: „Balsoju „pret”, jo jautājums nav skatīts Finanšu
komitejas sēdē”.
4.§
Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas novada kultūras centram.
(ziņo I.Valaine)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros.
Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559
"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".
Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus,
uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām
iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.
Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir
853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības
iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai
vienu projekta iesniegumu.
Projekta iesniegšanas termiņš no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot).
Līdzekļi tiks paredzēti no Aglonas novada domes administrācijas budžeta, kods 2241.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 "Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikums".
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" 4. kārtā ar
projekta iesniegumu „Aglonas Kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšana”.
2. Uzsākt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas novada Kultūras centra ēkai.

Debatēs piedalās: V.Viļums, V.Krimans, O.Šatilovs.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – nav; pret – 2 (O.Šatilovs, V.Krimans);
atturas – 5 (H.Streiķe, L.Solima, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss,), neapstiprina sagatavoto
lēmumprojektu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.13:50
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 14.februārī.
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